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پیر لوکوك

زندگی نامه

دكتر پیر لوكوك، یكی از پژوهشـگران برجسـته و مشـهور مطالعات ایران باسـتان و شرق شناسـی 
اسـت. او در سـال 1939 در بلژیـک متولـد شـد و در سـال 19۴7 دكتـری خـود را در زمینه تاریخ 
و ادبیـات شـرق از دانشـگاه لیـژ و در سـال 1983 از دانشـگاه سـوربن دریافـت كرد. وی از سـال 
1989 تا 2007 مدیر مطالعات كرسـی زبان شناسـی ایران بود و در دانشـگاه نیوسـوربن زبان های 
شـرقی و در موسسـه آمـوزش عالـی اكـول دو لـوور خوانـش كتیبه های فارسـی باسـتان، فارسـی 

میانـه و اشـكانی را تدریس كرده اسـت.
لوكـوک در دانشـگاه لیـژ از محضـر اسـاتیدی چـون ژاک دوشـن گیلمـن، ایران شـناس نامـور 
اروپایـی، بهـره بـرد و در ابتـدای فعالیت هایش بر زبان های ایران باسـتان، لغت شناسـی اوسـتایی 
و خوانـدن كتیبه هـای فارسـی باسـتان متمركـز شـد. رویكـرد دیاكرونیک در قبـال ایران بـا دانش 
غنـی لوكـوک دربـاره زبان هـای هنـدی- ایرانـی و ایـران میانـه و نیـز پیشـرفت های او در زمینـه 
آواشناسـی و پالئوگرافـی خـط میخـِی ایـران باسـتان بـه ترجمـه كامل كتیبه هـای هخامنشـی با در 

نظـر گرفتـن نسـخه های مـوازی عیامـی و بابلـی منجر شـد.
ترجمـه لوكـوک از اوسـتا بـا پـر كـردن خـاء دسترسـی بـه منابـع اولیـه در مطالعـات ایرانـی، آن 
را بـه اثـری منحصـر بـه فـرد تبدیـل كـرد. آثـار وی در زمینـه نوع شناسـی ایرانی بـه او اجـازه داد 
تـا فرضیـه ای را دربـاره زیسـتگاه بـدوی كردهـا ارائـه كنـد. او همچنیـن تحقیقاتـی گسـترده در 
خصـوص لهجه، دسـتور زبـان و متون سـیوندی و نیز تحقیقاتی مفصـل در خصوص لهجه هایی 

كـه در كرمـان باسـتان صحبـت می شـد، انجام داده اسـت.
دكتـر لوكـوک بـا اطمینـان به ایـن كه تحقیـق درباره زبان هـا، مذاهـب و فرهنگ های ایران باسـتان 
نمی توانـد از نخسـتین آثـار تاریخـی ادبیـات فارسـی جـدا در نظـر گرفتـه شـود، همـواره توجـه 
ویژهـای بـه نقـش مركـزی شـاهنامه داشـته و ترجمـه كاملـی از آن را بـه زبـان فرانسـه بر اسـاس 

نسـخه ژول مـول ارائه كرده اسـت.
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